Junák – český skaut, z. s.

Řád pro zvláštní organizační jednotky
1.

Základní a úvodní ustanovení

(1)

Tento řád upravuje podmínky pro zakládání, činnost a rušení zvláštních organizačních
jednotek.

(2)

Zvláštní organizační jednotky (dále jen ZvOJ) zakládá Junák – český skaut, z. s. (dále jen
Junák) podle článku (37) Stanov pro plnění zvláštních úkolů souvisejících s posláním
organizace.

(3)

ZvOJ jsou pobočnými spolky ve smyslu § 228 občanského zákoníku a mají právní osobnost
odvozenu od právní osobnosti hlavního spolku, kterým je Junák, viz čl. (33) Stanov.

(4)

Související předpisy
a) Stanovy,
b) Organizační řád a
c) statuty jednotlivých ZvOJ.

2.

Předpoklady pro vznik ZvOJ

(5)

Předpoklady pro vznik ZvOJ jsou dány:
a) charakterem činnosti,
b) dobou trvání činnosti,
c) objemem finančních prostředků a
d) personálním obsazením.

(6)

Charakter činnosti je natolik zvláštní, že ji není vhodné či možné zajišťovat v rámci stávající
organizační struktury Junáka. Pro zajištění předpokládané činnosti je výhodné samostatně
vstupovat do právních vztahů.

(7)

Potřeba zajišťování činnosti je trvalá a lze předpokládat nepřetržitou činnost ZvOJ.

(8)

Zajištění činnosti ZvOJ předpokládá hospodaření s větším objemem finančních prostředků,
tj. předpokládaný roční rozpočet přesahuje částku 100 000,- Kč nebo ZvOJ předpokládá
pořádání několika velkých akcí během roku.

(9)

ZvOJ má předpoklady pro obsazení povinných funkcí, tj. vedoucí OJ a jeho zástupce,
minimálně tříčlenná revizní komise (která je kontrolní komisí ve smyslu § 262 občanského
zákoníku), i zajištění své zvláštní činnosti dostatečným počtem činovníků. Obsazení
některých funkcí lze zajistit zaměstnanci.

3.

Návrh na založení ZvOJ

(10)

Návrh na založení ZvOJ může předložit činovník, skupina činovníků, OJ či ústřední orgány
Junáka. Návrh se vždy předkládá k projednání Výkonné radě. Návrh musí obsahovat zejména
poslání ZvOJ, její pravomoci a odpovědnost, vnitřní strukturu a dále důvodovou zprávu, ve
které předkladatel popíše splnění předpokladů pro vznik jednotky uvedené v kapitole 2 tohoto
řádu.
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(11)

VRJ návrh projedná do 30 dnů od jeho předložení. V případě, že návrh splňuje náležitosti
uvedené v kapitole 3, předloží ho VRJ spolu se svým stanoviskem na nejbližší zasedání
Náčelnictva, o čemž informuje předkladatele. V případě, že návrh potřebné náležitosti
nesplňuje, požádá VRJ předkladatele o jeho doplnění.

(12)

Statut ZvOJ musí obsahovat:
a) identifikaci jednotky (název, sídlo a organizační číslo),
b) poslání a předmět činnosti jednotky,
c) řídící a kontrolní orgány, včetně vedoucího OJ a jeho zástupce,
d) pravomoci, odpovědnosti a povinnosti, a
e) další náležitosti důležité pro jednotku.

4.

Založení a vznik ZvOJ

(13)

Jednotka je založena rozhodnutím Výkonné rady, v souladu se Stanovami a Organizačním
řádem, na základě Náčelnictvem schváleného statutu ZvOJ, který je řádem ve smyslu čl. (57)
Stanov.

(14)

Jednotka po svém vzniku neprodleně splní v souladu s právními předpisy následující
povinnosti:
a) ustaví všechny své vnitřní orgány, které nebyly ustaveny před jejím vznikem a
b) zřídí běžný účet u peněžního ústavu.
O splnění výše uvedených povinností ZvOJ informuje VRJ.

5.

Povinnosti ZvOJ

(15)

Kromě povinností vyplývajících z právních předpisů a vnitřního práva, ZvOJ předkládá
Junáku jednou ročně:
a) výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok a
b) rozpočet a plán činnosti na nadcházející rok,
a to v termínu stanoveném VRJ.

6.

Členství ve ZvOJ

(16)

Členy ZvOJ mohou být pouze dospělé osoby.

(17)

ZvOJ mohou mít hostující členy. Řádné členy mohou mít ZvOJ dle čl. (19), u nichž je to
uvedeno v jejich statutu, a to při splnění podmínek daných tímto řádem.

(18)

ZvOJ může mít pouze takové řádné členy, u kterých je to účelné k zajištění naplňování jejího
poslání. ZvOJ může mít nejvýše 12 řádných členů.

(19)

Řádné členy mohou mít pouze ZvOJ, které jsou svým charakterem komunitní a jejichž
posláním a předmětem činnosti je zejména:
a) vzdělávání;
b) provozování skautských základen;
c) specifická podpora a zajištění akcí.
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(20)

Řádné členy nemohou mít ZvOJ, které jsou svým charakterem servisní a jejichž posláním
a předmětem činnosti je zejména administrativa či podpora řídící sítě a výkon speciálních
činností.

(21)

Má-li ZvOJ řádné členy
a) nevzniká jí tím právo volit delegáty sněmů VOJ, ani delegáty na Valný sněm,
b) nevzniká jí tím nárok na příjem dotací rozdělovaných OJ čistě dle počtu členů ZvOJ,
a zároveň
c) musí pro ně zajistit dostatečné podmínky k plnění členských povinností (např. složení
slibu, účast na vzdělávacích akcích apod.).

(22)

Řádní členové ZvOJ
a) nemohou být na základě řádného členství ve ZvOJ členy Kmene dospělých ani vodními
skauty, a zároveň
b) musí platit členský příspěvek Junáku určený pro daný rok.

(23)

ZvOJ od svých členů (hostujících i řádných) může vybírat členské příspěvky ve výši, kterou
si sama určí.

7.

Zrušení a zánik ZvOJ

(24)

O zrušení ZvOJ rozhodne VRJ po předchozím souhlasu Náčelnictva. Návrh na zrušení
jednotky může podat vedoucí OJ, jeho zástupce, revizní komise jednotky a dále osoby
a orgány oprávněné Jednacím řádem Náčelnictva k předkládání materiálů Náčelnictvu.

(25)

Návrh na zrušení jednotky musí ZvOJ nebo VRJ předložit pokud
a) pominuly důvody pro činnost jednotky,
b) jednotka vyvíjí činnost v rozporu s právními předpisy nebo svým statutem, nebo
c) nejsou dlouhodobě obsazeny povinné funkce, nebo i nepovinné funkce, které jsou nutné
pro činnost jednotky.

(26)

Na rušení ZvOJ se použijí pravidla daná Stanovami a Organizačním řádem obdobně jako pro
jiné OJ. Právním nástupcem ZvOJ je Junák (jako hlavní spolek).

(27)

Dnem zániku jednotky se zrušuje statut příslušné ZvOJ.

8.

Závěrečná a přechodná ustanovení

(28)

Ke dni účinnosti řádu se zrušuje Řád pro zakládání a rušení zvláštních organizačních jednotek
schválený dne 9. 2. 2003.

(29)

Řád byl schválen Náčelnictvem dne 24. 9. 2016 a nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016.

Náčelní:

Mgr. Eva Měřínská

Náčelník: Ing. Marek Baláš
Starosta:
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Ing. Josef Výprachtický
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